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Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia innovaatiorahoitushaku 

 

Rahoitus  

Q: Onko rahoitus ns. normaalin de minimis (200k€(3v.) sisään kuuluvaa avustusta, vai onko rahoituksella oma 

de minimis -kiintiö, joita ainakin osassa koronatukirahoituksia on ollut?  

Q: Onko tämä de minimis-tukea? 

A: Tämä ei ole de minimis –tukea. 

 

Q: Kasvattaako in-kind -kontribuutio tutkimuslaitosten rahoituspottia? 

A: In kind –rahoitus huomioidaan tutkimuslaitosten budjetissa, ja se korvaa tutkimuslaitoksen omaa 

rahoitusta. Esimerkki: Tutkimusorganisaation kustannukset ovat 100€ ja Business Finlandin rahoitus 

tutkimusorganisaatiolle on 70€. Tällöin tutkimusorganisaation omarahoitusosuus on 30 k€. Jos yritys 

antaa projektille 10€ niin se korvaa tutkimusorganisaation omaa rahoitusta ja siten 

omarahoitusosuudeksi jää 20€. Vain rahallinen panos korvaa omarahoitusosuutta. 

 

Hanke 
  
Q: Entä voiko useampi yritys hakea yhteistä hanketta, ja jos kyllä, niin yhdellä vai useammalla hakemuksella? 
Q: Jos co-innovation -hanke, niin hakeeko yritys (yritykset) erillisellä (erillisillä) hakemuksilla ja 
tutkimusorganisaatio erillisellä hakemuksella? 

A: Jokainen organisaatio joka hakee itselleen rahoitusta, hakee rahoitusta omalla hakemuksella. Co-
innovation-hankkeille on oma hakemustyyppi jossa koordinaattori ensin avaa yhteishankepohjan ja sen 
jälkeen osapuolet täyttävät omat hakemuksensa (joita koordinaattori ei näe). Lisätietoja: 
https://www.businessfinland.fi/48fec8/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--
terms/instructions/co-innovation_hakemuskokonaisuus.pdf  
 

Q: Oliko Co-innovation -haun ehtona, että tutkimusorganisaation kanssa on vähintään kolme yritystä 

hankkeessa? 

A: Kyllä. Tutkimusorganisaation/-organisaatioiden lisäksi vähintään kahden yrityksen pitää hakea 

rahoitusta Business Finlandilta omalle projektilleen ja kolmas yritys voi olla co-innovationissa mukana 

ns. in kind –osapuolena eli tukemalla projektia jollain tavalla (esim. raha, materiaali, laite). 

 

Q: Onko yliopistollinen sairaala tai sairaanhoitopiiri tutkimusorganisaatio?  

A: Yliopistollinen sairaala kuuluu sairaanhoitopiiriin ja sairaanhoitopiiri luokitellaan Business 

Finlandissa yritykseksi. 

 

Q: Luokitellaanko AMK:t yritykseksi vai tutkimusorganisaatioksi? 

A: AMK luokitellaan tutkimusorganisaatioksi. 
 
Q: Minimikoko hankkeelle? Mainittiin "yli 100k mutta alle 1M". Eli esim. 50k€ projektilla ei kannata lähteä 

hakemaan tukea? 

A: Terveyteen ja hyvinvointiin kohdennetulla 4 miljoonalla eurolla on tarkoitus rahoittaa 10-15 

projektia. Keskimäärin Business Finlandin tuki on noin 250 000-400 000 euroa ja jos pk-yritys 

kyseessä, niin projektin koko siis 500 000-800 000 euroa. Mikään ei estä hakemasta pienempää 

rahoitusta, mutta todennäköisesti pienemmän hankkeen vaikuttavuus jää pienemmäksi ja siten 

https://www.businessfinland.fi/48fec8/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/instructions/co-innovation_hakemuskokonaisuus.pdf
https://www.businessfinland.fi/48fec8/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/instructions/co-innovation_hakemuskokonaisuus.pdf
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hakemus ei pärjäisi kilpailussa rahoituksesta. Business Finlandin rahoitus on kilpailtua ja 

harkinnanvaraista. 

 

Kriteerit 

Q: Onko yrityksen kansainvälistyminen tai sen tavoitteleminen ehto rahoituksen hakemiselle? 

A: Business Finland rahoittaa yrityksiä, jotka tavoittelevat kansainvälisille markkinoille pääsemistä, jos 

eivät vielä kansainvälisillä markkinoilla ole. Jos yritys toimii vain kotimarkkinoilla eikä tavoitteena ole 

kansainvälistyminen, niin silloin Business Finland ei ole oikea rahoittaja. 

 

Q: Rahoituksen ehtona on merkittävä kv-liikevaihto. Mitä merkittävällä tässä tarkalleen tarkoitetaan? 

Q: Millaisen export-palautuskertoimen on oltava myönnetylle rahoitukselle co-innovation -kokonaisuudessa ja 

millä kaavalla export-tulo lasketaan? 

A: Puhutaan ns. vientikertoimesta eli millaista vientiä saadaan verrattuna tarvittavaan julkiseen 

rahoitukseen. Business Finlandille annettu vientikerrointavoite on 20. Eli 1 miljoonan euron Business 

Finlandin rahoituksella pitäisi yrityksen saada vähintään 20 miljoonaa euroa vientiä yrityksen 

määrittelemässä ajassa. Co-innovation-hankkeissa julkiseksi rahoitukseksi huomioidaan myös 

tutkimusorganisaatioiden budjetti kokonaisuudessaan. 

 

Q: Tarjolla on rahaa 4 miljoonaa ja odotusarvona on miljardiluokan liikevaihto. Skaalan vuoksi miljardi on tuhat 

miljoonaa eli tuleeko kasvuoletuksen olla 1:1000 luokkaa? 

A: Kasvuoletus ei ole 1:1000 luokkaa. Miljardiluokan liikevaihtoa odotetaan ekosysteemeiltä ja 

ekosysteemeihin kuuluu useita toimijoita, joiden yhteenlaskettu liikevaihto lasketaan. Voidaan myös 

huomioida pitkäkin aikajänne, riippuen esim. toimialasta. Ekosysteemien rahoitus koostuu useasta eri 

lähteestä, ei vain Business Finlandin kautta kanavoitavasta rahoituksesta. 

 

Q: Miten miljardiluokan liikevaihdon tavoite on todennettavissa hakijoilta? 

A: Hakijat kuvaavat hakemuksessaan tavoitteena olevan liikevaihdon ja viennin yrityksen itsensä 

määrittelemänä tavoitevuonna. Miljardiluokan liikevaihtoa odotetaan ekosysteemeiltä eli useamman 

toimijan kokonaisuudelta. 

 

 

 

 

 

 

#KestävääKasvua 


